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Ik ben Jakoba Gräper-Niemeijer en ben inwoner van Borgercompagnie. Mijn inbreng
betreft mijn ervaring als omwonende van de magnesiumzoutwinbedrijven,
Shell/Billiton en later Nedmag.
Deze spreekminuten wil ik gebruiken om u heel in het kort duidelijk te maken dat de
door u gestelde vraag of magnesiumzoutwinnen wel op een veilige manier kan,
door mij beantwoord wordt met een eenvoudig en glas helder NEE
Door de calamiteit bij Nedmag op 20 april 2018 zijn Nedmag en u en wij als
omwonenden met de neus op de feiten gedrukt.
Waarom wilt u weten of magnesiumzoutwinnen wel op een veilige manier kan?
Zowel Economische Zaken als SodM geven toe dat ook zij niet weten hoe de
ondergrond zich precies gedraagt en voor welke gevolgen in de toekomst wij met
elkaar nog komen te staan. Ook de wetenschap en onpartijdige deskundigen hebben
daar geen eenduidige mening over.
Daar komt nog bij dat Nedmag al jaren niet bereid gebleken is om alle twijfel weg te
nemen rond de schade in de diepe ondergrond en bovengronds door het aanleggen van
een groot meetnetwerk van zowel tiltmeters als van micro-trillingen meters. Nedmag
komt ermee weg omdat ook de vergunningverlener en de toezichthouder deze
meetmethoden nog steeds niet vereisen. Het allerbelangrijkste is echter dat er bij alle
betrokkenen onvoldoende kennis is over deze tak van sport.
Uw tweede hoofdvraag kan ik ook vanuit mijn eigen ervaring beantwoorden en
zeggen dat de schade niet gecompenseerd wordt.
De firma Nedmag probeert met alle mogelijke onderzoeken aan te tonen dat onze
schades niet veroorzaakt worden door bodemdaling, ofschoon GeoDelft in 2001 in
haar rapport in opdracht van Nedmag wel degelijk gewezen heeft op mogelijk schade
door bodemdaling bij met name oude huizen met zwakke constructies, verbouwingen,
grondwaterwisselingen etc, GeoDelft noemt de bodemdaling de druppel die de
emmer doet overlopen.
Borgercompagnie en Tripscompagnie zijn de oude Groninger Veenkoloniën daar
hadden Shell en Nedmag rekening mee moeten houden.
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